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CELE GRY PREZENTER
W efekcie udziału w grze, uczeń:

l Dokonuje analizy dostarczonych danych / potrzeb

l Odnajduje zależności przyczynowo-skutkowe

l Buduje wizje przyszłych zdarzeń na bazie logicznych przesłanek

l Wspólnie z innymi generuje nowe idee

l Buduje argumentację

l Prezentuje wypracowane pomysły i koncepcje

l Słucha i analizuje wypowiedzi innych

l Dokonuje krytycznej oceny w oparciu o jasno sformułowane kryteria

l Komunikuje swoją ocenę wraz z merytorycznym uzasadnieniem.

CELE TRENINGU ZADANIOWEGO
W efekcie udziału w treningu zadaniowym uczeń:

l Wskazuje w swoim bezpośrednim otoczeniu realizowane projekty oraz efekty 
projektów już zrealizowanych.

l Omawia koncepcje, które można realizować w postaci projektu.

l Dostrzega i nazywa potrzeby, które mogą być zaspokojone poprzez realizację 
projektu.

l Formułuje wizję, którą chciałby zrealizować w postaci projektu.

l Określa cel projektu zgodnie z metodą SMART.

l Wyznacza datę rozpoczęcia i zakończenia projektu

l Formułuje kryteria sukcesu projektu.
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WPROWADZENIE DO GRY
Jesteście członkami załogi statku kosmicznego, która w imieniu ludzkości ma postawić 
pierwszą stopę na Marsie i przejąć planetę we władanie. Drobiazgowa selekcja, którą 
przeszliście miała na celu wyłonić jednostki wybitne, cechujące się nie tylko tężyzną 
fizyczną, ale również ponadprzeciętnym intelektem. 

W połowie drogi na Marsa, wskutek aberracji czasoprzestrzennej, Wasz statek wpadł 
w czarną dziurę i trafił do odległej galaktyki. Wylądowaliście na nieznanej planecie. 
Pobieżne badania wykazały, że: 

l planeta jest podobna do Ziemi, choć suchego lądu jest tu znacznie mniej, 

l zamieszkiwana jest przez cywilizację istot prostych, acz rozumnych, a przy tym bardzo 
emocjonalnych, 

l mieszkańcy nazywają ją Er. 

Na nieznanej planecie zostaliście przyjęci niezwykle przyjaźnie. Macie przekonanie 
o ogromnym potencjale współpracy między obiema cywilizacjami. Dla upamiętnienia 
momentu nawiązania przyjaźni, chcecie podarować im prezent. W swojej rakiecie 
macie różne przedmioty, które są częścią dorobku cywilizacyjnego Ziemi.  

PRZEBIEG GRY

Pośrodku stołu leżą karty przedstawiające różne przedmioty, które mogą stać się 
darem dla Erytów. Każdy zespół losuje po 5 kart i nie pokazuje ich innym zespołom. 
Spośród nich wybiera jeden przedmiot, który zdaniem zespołu będzie najlepszym 
darem dla nowo poznanej cywilizacji.
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ZADANIE DO WYKONANIA

Zapoznajcie się z   a następnie przygotujcie prezentację opisem ludu Erytów, 
wybranego przez siebie daru pozostałym graczom. Pomocą w przygotowaniu tej 
prezentacji jest    Na realizację tego zadania macie 10 minut.karta z pytaniami.
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PUNKTACJA

Po prezentacji, każdy zespół odgaduje i zapisuje na kartce nazwę przedmiotu. 
Każdy odgadnięty przedmiot daje 1 punkt dla zespołu. Po wszystkich prezentacjach, 
przyznawane są dodatkowe punkty za wystąpienie. Każdy zespół dysponuje pulą 
5 punktów, które przekazują zgodnie ze swoją oceną wybranym zespołom w trzech 
kategoriach: 

l Kreatywność prezentacji, 

l Atrakcyjność przekazu,

l Najtrafniejsze dostosowanie do charakterystyki Erytów.

Zespół, który zdobędzie największą liczbę punktów, zwycięża.

Prezentacja ma być zagadką dla pozostałych zespołów. 
Zagadka ta ma być trudna, ale możliwa do rozwiązania.  
Na każdej karcie są wskazane  – nie można słowa tabu  
ich używać w trakcie prezentacji . 

Czas na prezentację to max 3 minuty. 

Zes�ół 1

Nar���j ���elę 

pu��t��ą �� ta���c�

Zes�ół 2

Zes�ół ...

Pun��y �a 

Od�a�n�ę�� 

Dar�

Pun��y �a 
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Pr��go��� w ���z�i� 
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PREZENT ER
pliki print&play

Gra wymaga przygotowania opisanych niżej pomocy. Na kolejnych stronach znajdziesz 
ich projekty przygotowane do druku. 

Uwaga: część elementów przygotowana jest w formacie A4. Można je wydrukować na 
zwykłej drukarce, a następnie pociąć zgodnie z ze znacznikami cięcia. Niektóre jednak 
są przygotowane w innych rozmiarach i wskazane jest wyprodukowanie ich 
w profesjonalnym punkcie poligraficznym.

4 25 kart prezentów [80 mm x 80 mm]

° wydruk dwustronny (”koszulka na każdej karcie”)

° opcjonalnie: wydrukuj kartę na formacie A4 (w ustawieniach wybierz funkcję 
„Zmniejsz zbyt duże strony”)

° po wydrukowaniu należy przyciąć zgodnie ze znacznikami cięcia

° karty są wielokrotnego użytku, warto zadbać o ich jakość i trwałość

4 Opis ludu Erytów [A4: 297 mm x 210 mm] 

° wyprodukuj w liczbie grup biorących udział w grze

° wydruk dwustronny, optymalnie na większym formacie

° po wydrukowaniu należy przyciąć zgodnie ze znacznikami cięcia

° karta jest wielokrotnego użytku, warto zadbać o ich jakość i trwałość

4 Karta z pytaniami pomocniczymi [A4: 297 mm x 210 mm] 

° wyprodukuj w liczbie grup biorących udział w grze

° ten element wymaga dodrukowania do każdej kolejnej rozgrywki

° wydruk jednostronny
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Encyklopedia GALACTICA
wydanie 52 658, poprawione i uzupełnione

ERYCI - rasa panująca planety Er. Istoty rozumne, głowotułowne, czaplonogie 
i wielooczne. Ewolucyjnie wywodzą się od stworzeń przypominających ziemskie 
ptaki oraz ryby. 

POZIOM ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO: 
Przypomina czasy przedhistoryczne w rozwoju ludzkości. Dominującą gałęzią gospodarki jest 
rolnictwo przy wykorzystaniu prymitywnych narzędzi. Na podwodnych farmach uprawiany jest 
brzyszcz, kądziew oraz bulwiaste pyromorfy przypominające ziemskie ziemniaki. Eryci hodują 
orkociągi (wykorzystywane w pracy na roli i transporcie), rybańce, ciągwie udomowione 
(dzikie należą już do rzadkości) oraz mlekodojne kaszaloty. 

KULTURA I OBYCZAJOWOŚĆ: 
Wiedza na ten temat jest szczątkowa. Wiadomo, że Eryci żyją w symbiozie z naturą, tworząc wspólnoty 
plemienne skupione w małych, podwodnych osadach. Są stworzeniami rodzinnymi, obdarzonymi dużą 
empatią. Bardzo dbają o dobre relacje międzyeryckie i współpracę. Nie przeżywają takich uczuć jak 
zazdrość lub zawiść. Nie znają rywalizacji. Życie kulturalne i duchowe Erytów wiąże się z lataniem, 
które ma rytualny charakter. Ważne święta plemienne lub uroczystości rodzinne (np. ślub) odbywają się 
w locie.

JĘZYK: 
Porozumiewają się wyłącznie pod wodą wypuszczając  banieczki powietrza. Poszczególne litery 
w alfabecie różnią się liczbą i szybkością wypuszczanych banieczek powietrza. Komunikowaniu się 
towarzyszy bogata pantomimika, która podkreśla emocjonalny charakter wypowiedzi, a zarazem 
jest wyrazem empatii i akceptacji partnera rozmowy. Angażująca dyskusja kilku Erytów przypomina 
pływanie synchroniczne i bywa nazywana wodnym baletem. Mówienie w bezruchu uważane jest 
za gruby nietakt.

BUDOWA ERYTY: 

Pękaty, przypominający 
spłaszczoną dynię głowotułów 

pokryty ciemnoróżową skórą. 

Głowotułów osadzony jest na dwóch 
patykowatych kończynach.

Każda z kończyn jest wyposażona w elastyczne stawy oraz 
stopodłonie z czterema chwytnymi palcami, pomiędzy którymi 

występują szczątkowe błony pławne.

Sześcioro oczu rozmieszczonych wokół 
głowotułowia umożliwia widzenie dookólne 
w zakresie 360 stopni.

Guzy echolokacyjne zapewniają doskonałą 
orientację oraz sprawne i szybkie poruszanie się 
nawet w głębokiej ciemności.

Z głowotułowia wyrasta troje 
błoniastych skrzydeł lotno-pławnych, 
co czyni z Eryty doskonałego lotnika 
i pływaka.

297x210mm



Jaki cel chcecie zrealizować wręczając właśnie 

taki prezent? Co sprawia, że ten dar jest najlepszy?

Jak wybrany dar zmieni życie codzienne 

mieszkańców planety?

Jakie zmiany będzie można zaobserwować wśród Erytów 

za 100 lat w efekcie korzystania z otrzymanego daru?

Jakie zagrożenia może ze sobą nieść 

przekazanie tego daru oraz jak im zapobiec?

prezent Er Prezent dla Erytów: .....................
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PREZENT ER 
Karty PREZENTÓW [1/6]

koszulki nadrukowane 
na każdej karcie prezentów

rozmiar: 80 mm x 80 mm
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PREZENT ER 
Karty PREZENTÓW [2/6]

łącznie: 25 kart

rozmiar: 80 mm x 80 mm

PRINT&PLAY



podeszwa 
uprawianie sportu
adidasy/tenisówki
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Karty PREZENTÓW [3/6]

łącznie: 25 kart

rozmiar: 80 mm x 80 mm
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Karty PREZENTÓW [4/6]

łącznie: 25 kart

rozmiar: 80 mm x 80 mm
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SZACHY
szachownica

pionki
skoczek / goniec

figury
szach mat

roszada
wieża / hetman
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Karty PREZENTÓW [5/6]

łącznie: 25 kart

rozmiar: 80 mm x 80 mm
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SZTUĆCE

łyżka/widelec/nóż

zastawa

restauracja

obiad
jedzenie

POST-IT
karteczka

notatka

przypominajka

naklejka

przyklejanie

LUSTERKO
odbicie
przeglądanie

wizerunek
odblask

kopia

ROWER
jeździć
pedały

pedałować
kierownica

koła

KOSMETYKI
szminka/cienie/lakier

makijaż
make-up

malowanie
uroda
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Karty PREZENTÓW [6/6]

łącznie: 25 kart

rozmiar: 80 mm x 80 mm
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